Јавни позив за подношење
захтева за доделу бесплатних
дечијих аутоседишта за децу
рођену у 2019. години

Град Ниш je, као и претходних година, узео активно учешће у
међународној кампањи чији је мото ове године „Пешачите са
нама“.
У оквиру манифестације „Дан без аутомобила“ на Тргу Краља
Милана своје вештине представили су
спортисти
и деца предшколског и школског узраста.
Организована је и
рекреативна бициклистичка вожња од Трга
Краља Милана, улицама Стефана Првовенчаног, 7. јули и Булевар
Немањића до Дома здравља, улицом Војводе Мишића до раскрснице
Црвени певац и улицом Вожда Карађорађа назад до Трга Краља
Милана.
Европска недеља мобилности је манифестација којом се промовишу
алтернативни видови саобраћаја у односу на моторизовани
саобраћај који користи фосилна горива. Циљ Европске недеље
мобилности је да се промотивним манифестацијама и спровођењем
макар једне трајне мере одрживе урбане мобилности учини напор
да се смањи коришћење путничких аутомобила и побољшају услови
за јавни саобраћај, кретање бициклиста и пешака.

Почела
реконструкција
Кованлучке улице и пута за
Доње Власе
Данас је почела реконструкција Кованлучке улице и пута за Доње Власе у
укупној дужини од око 4 километра. У наредна два до три месеца, колико
се оквирно процењује да ће трајати радови, биће замењен комплетан
коловоз у овој важној и саобраћајем оптерећеној улици. Уједно, биће
очишћени, а где буде потребно и замењени сливници и шахте, а уклања се
и растиње са обе стране пута. Оно што је најважније, и што је и био
главни захтев житеља ове улице, Кованлучка ће добити и тротоаре.

”Ушли смо и у можда и најтежи и најкомпликованији грађевински подухват
у овој години. Средићемо коловоз у Кованлучкој и изградити тротоаре,
и коначно је учинити безбедном за кретање пешака. Уклонићемо растиње и
наносе са обе стране пута и, где год је то могуће, изградити стазу за
пешаке. Ставићемо и лежеће полицајце, па родитељи више неће морати да
брину за своју децу кад крену у школу”, рекао је градоначелник Дарко
Булатовић који је, са сарадницима обишао радове.
Помоћник градоначелника Милош Милошевић апеловао је возаче да буду

тока на Булевару Немањића. У том делу улица ће бити проширена
за још једну коловозну траку, а планирана је и изградња
тротоара код Ватрогасног дома, који тренутно недостаје.
Почело се са радовима и у Јадранској улици код ауто пијаце и
Нишавској улици, а у наредних неколико дана машине и радници
ући ће и у суседне, улице Краља Милутина и Воје Ринчића. У
свим тим улицама рехабилитује се коловоз, а на местима где
недостаје биће изграђени и тротоари.
”Циљ нам је да уредимо читаву Јагодин Малу и учинимо је много
лепшом, али и безбеднијом за кретање пешака”, рекао је
Градоначелник Дарко Булатовић обилазећи градилишта.
Он је
додао да ће следећа на реду бити Пантелејска улица којој је
неопходна реконструкција у делу од раскрснице са улицом
Косовке девојке до семафора код бившег Нитекса.

НАСТАВЉЕН ТРЕНД РАСТА НИШКОГ
АЕРОДРОМА

На конференцији за новинаре одржаној у Градској кући у Нишу
истакнута је улога и значај Аеродрома Ниш у свету авијације ,
али и значај Града Ниша као регионалног центра Србије.
Градоначелник Дарко Булатовић, као и директор ЈП Аеродроми
Србије Михајло Здравковић и аеродрома Константин Велики Душан
Кнежевић нагласили су да позитивни трендови раста броја авио
линија, путника и робе превезене у карго саобраћају потврђују
да је одлука о сарадњи са Владом Србије и ресорним

министарством и државним институцијама била оправдана и
исправна.
”Критике да желимо да затворимо нишки Аеродром и да отерамо
лоу кост компаније једноставно су се показале као политиканске
и потпуно нетачне. Долазак националног авио превозника који је
отворио 12 нових линија, не само да није и неће отерати друге
авио компаније из Ниша, већ је изазвао потпуно супротан
ефекат. Путника је све више, а и линија, што доказује и Рајан
Ер који ће 8. новембра почети да лети из Ниша и за Малту”,
рекао је Булатовић.
Директор Аеродрома Србије Михајло Здравковић каже да се

НАСТАВАК РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ УЛИЦА
Данас је започела рехабилитација још једне важне улице у Нишу.
Радници и машине дољевачке Водоградње ангажоване су на
реконструкцији коловоза и тротоара у улици Станоја Бунушевца
на Палилули од раскрснице са Мокрањчевом до семафора у
Божидарчевој улици. Мења се хабајући, односно завршни слој
коловоза , а у једном делу, због тешких оштећења, неопходна и
замена подконструкције улице и комплетно пресвчаћење асфалтом.
Паралелно са тим радовима, уредиће се и тротоари и то са
бехатон плочама са једне, а новим слојем асфалта са друге,
десне стране улице.
Како је рекао Градоначелник Дарко Булатовић, на овај начин
Град испуњава обећање дато житељима овог дела Ниша који су се

ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ
7. ЈУЛА
Почела је рехабилитација коловоза у улици 7. јула, од
раскрснице са улицом Краља Стефана Првовенчаног од почетка
Булевара Немањића. Због тога је и саобраћај преусмерен у једну
коловозну траку, а саобраћај регулише полиција, како би се
избегле веће гужве, посебно у јутарњим и поподневним
шпицевима.
Градоначелник Дарко Булатовић, који је данас обишао радове,
рекао је да је предвиђено да радови на овом Булевару буду
окончани у наредних пет дана, а машине се одмах након тога
селе у улицу Војводе Танкосића, код Дома Здравља, којој је,
такође, неопходна хитна санација.
Радови у ове две улице финансирају се средствима из
републичког буџета, као и радови на Булевару Николе Тесле и
још неколико улица у граду, рекао је градоначелник.

ПОЧЕЛА
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ШУМАДИЈСКЕ УЛИЦЕ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас, са сарадницима,
новоотворено градилиште у Шумадијској улици. Реконструкција
ове важне саобраћајнице у ширем центру града представља
заправо логичан наставак, након што је прошле године
реконструисаног Даничићева улица.
Поред замене подлоге и изградње новог коловоза, на деоници од

укрштања са улицом Генерала Лешјанина до раскрснице са улицом
Ивана Милутиновића, пројектом је предвидјена и замена
дострајале водоводне мреже у овој улици, чиме се обезбедјује
уредније И стабилније снабдевање водом овог дела града.
Градоначелник је рекао да је реконструкција Шумадијске важна и
због житеља Медошевца, Поповца и свих других насеља у овом
делу Ниша, и да ће се радови завршити у што краћем року, ако

Ниш у којем се укрштају друмске и железничке саобраћајнице
које повезују север и запад нашег континента са крајњим
европским југом и Северном Македонијом и Грчком, односно на
истоку са Бугарском и Турском и даље са Блиским истоком,
најмодернија и најсавременија саобраћајница свакако ће
допринети нашем даљем развоју и просперитету.
Завршетак најтеже деонице јужног крака Коридора 10 кроз Србију
донеће Нишу напредак у сваком погледу, највише у привреди, јер
се очекујe, будући да је поред главне саобраћајнице кроз нашу

ОБАВЕШТЕЊЕ
Због припрема за централну манифестацију обележавање Дана
сећања са приказом опремљености и борбене спремности јединица
Војске Србије и Министарства унутрашњих послова, доћи ће до
измене режима саобраћаја на Булевару Николе Тесле у Нишу.
Наиме, због грађевинских радова на припреми локације за
реализацију наведених активности, који ће трајати од суботе
16. марта до недеље 24. марта, саобраћај на Булевару Николе
Тесле, на деоници од раскрснице са улицом Александра Медведева
до укрштања са Булеваром Хероја са Кошара, одвијаће се само у
једној коловозној траци.
Током наредне недеље, у време одржавања вежби и припрема
припадника Војске и МУП-а Србије повремено ће долазити и до
потпуне обуставе саобраћаја на поменутим саобраћајницама, о
чему ће јавност бити благовремено обавештена.

